
Eráis tá s a m o j e d i n sano i s ta 

1. 'Ihmincn, samojedi' 

Jurakista on CASTRÉNilla sana neneie , nienece 'Mensch, Samojede', 
jonka vastine on tawgyssa rjanasar], plur. qanasana' 'Mensch (Samojede)' 
ja jen.-sam. ennete , gen. enneied 'Mensch'. PüOKOFJEvilla on tás tá sanasta 
seuraavat maininnat: jur. nenac 'ihminen, jurakkisamojedi' sanaan liitetáán 
usein epiteetti nendj 'oikea (HacToflmHií)', siis nenaj nendc on 'oikea ihminen, 
jurakkisamojedi'; tawgyssa nanasa(n) 'ihminen' merkitsee myös tawgysamo-
jedia, jolloin se saattaa esiintyá muodossa r\ano r\anasa 'oikea ihminen'; jeni-
seinsamojedin kansallisnimi enef merkitsee 'ihmistá', sitá káytetáán myös 
muodossa enej enef 'varsinainen ihminen' (JPNS. I, 7, 54 ja 76). Mitá atri-
buuttina káytettyyn Varsinaista' merkitseváán sanaan tulee, on siihen náh-
távásti yhdistettává ostjakkisamojedin Tas-murteen (PROK.) ánbj (ánbl'J 
adv. 'oikein (cnpaBeflJMBo, BepHó)'. Jurakista on muistiinpanoissani 0 . 
nénnái 'richtig, echt, Silber, Silbergeld', OP. nennaj id., Oks. nennáei 'Silber', 
N | , nienni (3ié§s'drj 'ein weisses Metall', niénníej nüm (myth.) 'der eigentliche 
Himmel', n. nié§§M) 'Waldjurake („richtiger Mensch")'. 

Jurakin 'ihminen, mies, jurakkisamojedi' sanassa esiintyy murteettain 
toisessa tavussa üé diftongi, joka selvásti viitaa siihen, ettá sanan alkuosana 
on „oikea" adjektiivi. Esim. OP. nennVeJ§§®, QT). nennáeif's, T.iíennáétg9'3',' 
O. Sj. nénnHtf'®, U. nénndt's",S[. Toisissa murteissa on typistyneitá muotoja, 
esim. U—Ts. nént'f,s, Lj. S. Nj. niés's'dp 'Mann, Mensch, Juraksamojede'. 
Jurakin folkloressa liittyy „oikea" myös jurakkivaimoa merkitseváán sanaan: 
nennal né, joka ilmaisee, ettei ole kyseessá haltiaolento, vaan todellinen nainen. 

Semasiologisesti verrattakoon edelliseen, ettá Aasian eskimoiden kan
sallisnimi on juhbt 'ihmiset' tai jupihit 'oikeat ihmiset'. 

Ei mielestáni ole epáilystákáán siitá, etteivátkö edellá esitetyt ihmistá, 
miestá, samojedia merkitsevát sanat ole johdannaisia 'oikeá' adjektiivista. Jura
kin t's"® c -t' §en-, jen. -f ja tawgyn -sarj ~ -sana- óvat tavallisia johtimia, ja 
jos niiden alkumerkitys olisi ollut 'Stück, Sache, Ding', olisivat jur, nennáet'§,S[ 

jne. sanojen merkitykset olleet 'echtes Ding'. Váhemmán todennáköistá on, 
ettá náiden sanojen lopussa piilisi typistyneena vogulin ení>sü% jne. 'Ehemann, 
Greis'. Vielá mahdottomammalta minusta náyttáá, et tá samojedin mainittu 
'ihminen, samojedi' sana olisi suomen ihminen ja mordvan inze, indzi 'vieras, 
vierailija' sanojen vastine, kuten ToivoisrEisr epáillen arvelee (SKES. I, 120), 
sillá samojedin toisen tavun n, nn náyt táá palautuvan %:áán. 

Yhdyn siis HAJDÚ'n kantaan, ettá samojedin sana on johdannainen 
'oikea, tosi' adjektiivista (SUSAik. LIV, 43). J O K I (Vir. 1955, s. 280) epáilee 
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tata, ja arvelee tuollaisen selityksen perustuvan tyypilliseen kansanetymolo-
giaan. Hán pitáá TOÍVOSEN ratkaisua oikeampaan osuvana láhemmin ylivoi-
maisia áántellisiá vaikeuksia selvittelemáttá. 

,,Echtes Ding" sana lienee alkuaan ollut salasana. Náhdákseni sitá on 
káytet ty silloin, kun on haluttu erottaa oikea ihminen henkiolennosta. Se 
tuskin palautuu kantasamojediin. 

2. Suomen kipii, kipea 

Jur. Nj. kaepdVttgs' 'krank sein', Lj. kdei bv dyttie 'ist krank', Lj. Nj . kay-
jmtVc) 'sündhaft, tabu, «heilig»; arm', S. kayjwptvc) od. kajjitittyj, Nj . kaj-
jiUttvd (-tt- < -pt-J id. kuuluvat varmaankin yhteen. Toinen tavu on alkanut 
p: llá, jota Kis. murteessa ja koko tundrajurakkialueella, toisissa muodoissa 
koko metsájurakkialueellakin, yastaa */5: Kis. kdeiflmtty 'sündhaft, tabu, 
«heilig»', 0 . Sj.%a|-érő (-hv- < *-jS-J 'sündhaft sein, tabu sein, «heilig sein»', 
U—Ts. %aefiö, Kis. káeífíög id . ,0 . Ú—Ts. xaefifil 'ist sündhaft, tabu, «heilig»', 
MB. ^.%áé_0i, Lj2 ki fii, Nj. ki fi fii id., küéfíwipívj id., Lj2 kaeifiö, Kis. kaeifiö 
id., 0 . xáeBvlcté 'sündhaft, tabu, «heilig»' (-B*- < -fi-), N. %aéfíiite id., U. I. 
XaéB^id'e'id.; Landbár', Oks. %aifiid!e id., OP. %vébidd'e 'sündhaft. tabu, «heilig». 
auch Wort zur Umschreiburíg des Geschleclítsorgans des Mannes, des mánn-
lichen Tieres, der Frau, des weiblichen Tieres'. 

Tánne kuuluvat edelleen jen. kébu , gen. kéburo', kébudo' 'Sünde', Ch. 
kearu, B. keade (toisen tavun alkukonsonantti on hávinnyt) 'Waise, arm, 
sündhaft (?)', B. kedée 'arm', keaduii 'sündlos', Ch. kearuti id. ja tawgyn 
kóifa 'Krankheit ' , koitáld 'krank'. Tawgyn sanassa £'<< *bt; vrt . nlbtá ^ nitá 
'Oberkleid der Weiber' (ni 'auf'.); serubta-áma = serutaama 'salzen' (ser 
Salz'). 

On olemassa eráita sanoja, joissa suomen ensi tavun i: tá vastaa jurakissa 
ae, aei; esim. s. silmá <y jurT. Sj. I. U—Ts. saéfi, Lj. S. Nj. P. ya&na 'Auge'; 
myös tawgy saime, jen. sei, OS. hai, sai, sei, saiji id. j s. pimeá^ jurNj. paem-
ma§ 'dunkel sein', Lj. paeimmle 'ist dunkel', Nj. paemrjm, O. píéBri, T. píeibi, 
Sjo. paéfii, N. paeji id. (j < fi), O. pieficHe 'dunkel', Lj. p%emt§dio, P . páémt'§93 
id.; myös tawgy faemei' 'dunkel', faemaga 'dunkel, finster', jen. fei 'dunkel; 
es ist dunkel', Ch. feire, B. feide 'dunkel'. 

Ei ole siis áánteellisiá eiká semasiologisia (vrt. jur. merkitys 'kipea') 
vaikeuksia yhdistáá yllá mainittu sana s. kipu, kipea sanoihin. Ölen jo teokses-
sani ,,Entwurf einer Mythologie der Juraksamojeden" (p. 57) maininnut 
tástá, mutta TOIVONBN ei ole ottanut samojedin sanaa Suomen kielen ety-
mologiseen sanakirjaansa (ks. ss. 196 — 7). Erikoisesti huomautettakoon siitá 
seikasta, ettá toisen tavun labialikonsonantti samojedissa palautuu *p: 
hen, vrt . PAASONEN, Beitráge, p. 101. 

3. Jurakin reki, jolla kuljetetaan kotasalot 

Tárnán sanan ölen kirjoittanut muistiin seuraavanmuotoisena: O. 
TJÚUÜ"3, nom. pl. r)úitös"s, OP. nuttu'^, Sj. rjúitö"^, K. qüitö"3, U. üitü"a, 
S. rjiiHtu'H, Nj.rjüjtu'z, Kis. r\üottü§, P . rju^ftu'^, rjurttüsöj poss. 1. p. sg. mehr-
facher Besitz. TOIVONEN on yhdistányt tárnán s. ahkio sanaan (SM. 1920—21 
p . 56, Vir. 1920, pp. 86—8 ja viimeksi SKES. I. p. 5). Esitettyáán Toivosen 
etymologian teoksessaan Fenno-Ugric Vocabulary (p. 2) lausuu COLLINDER 
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lisáksi: jur. rjutu may contain the word rjuu tent-pole. Tiedossani ei ole, millá 
tavoin COLLINDER katsoo tárnán sanan kuuluvan kotasalko sanan yhteyteen. 
Voimakasta tukea CoLLiNDERin mielipiteen hyváksi saamme PROKOFJEvin 
esittámásta tawgyn sanasta ( JPNS . ' I . p . 56) rjüsar) 'Zeltstangenschlitten 
(HapTa JUJIH mecTOB)', vrt . CASTR. tawgy r\ui 'Stange'. ScHiEFNERin toimit-
tamassa ostjakkisamojedin sanastossa on utu\ uto' 'Lastschlitten' (>> russ. 
ymuqa), mutta tállaista sanaa ei ole CASTRÉNin OS. kásikirjoituksissa; se on 
jurakista erehdyksessá joutunut tánne. Jeniseinsamojedista ei, luultavasti 
sanaston niukkuuden vuoksi, ta ta sanaa löydy. Ilmeisesti ei t á t á sanaa ole 
ostjakkisamojedissa eiká ole. ollut eteláisissá samojedikielissá, ja se náyttáá 
pohjoisissa kielissákin ole van myöhásyntyinen. Sitá on kai tarvit tu vasta 
sitten, kun samojedit suurporonhoitajina óvat vakinaisesti asettuneet asumaan 
puuttomalle tundralle. Se seikka, ettá kyseessá oleva sana on tawgyssa 
aivan erilailla johdettu kuin jurakkisamojedissa, viittaa myös sen myöháiseen 
alkuper áán. 

Mitá ensinnákin tawgyn rjüsarj sanan rakenteeseen tulee, on siiná lopussa 
sama deverbaalinen johdin, joka esiintyy esim. sanoissa rjomtusarj 'Stuhl' 
(rjomtuarn 'sich setzen') | nilé-hsarj 'Lében' (niletem 'lében') | jurka-bsar] 
'Netz' (jurkatandem 'mit dem Netz fangen'). On luultavaa, et tá tawgyn 
r)ü- edustaa typistynyttá verbinvartaloa, jossa alkuaan on ehká ollut sama 
denominaalinen verbinjohdin kuin esim. suomen verbissá munia (sanasta 
muna), vrt. SUST. L X X Ü , 68. 

Mutta miten selttyy jurakin vartalo rjuttö§-, rjuttii§-1 Mitá ~tt- ainekseen 
tulee, vrt. O. pdlfrtta 'mit einem Schwert versehen sein' (páltl 'Schwert') | 
Lj . kar oltás 'mit einem Messer versehen sein', Kis. kar oltás id. (kar 'Messer'). 
On myös olemassa nominijohdin-tta, esim. O. tej3ultn, tefil'te 'hánnállá varustettu' 
(táéfífiv 'hántá') | 0 . Sj. %átiettv tö 'fischreicher See', Tx %álleitm- to id. (xgXle 
'Fisch') ks. MSFOu. LX^KII p . 319. Loppujohdin -ös-, -üs- voisi olla nomi-
nisuffiksi, joka saattaa esiintyá myös ostjakkisamojedissa, nim. -os, -os, -as: 
CASTR. mscr.: N. cakos 'Fuchsfalle', MO. tjaqqos, K. Tsch. 0 0 . tjapqos, N P . 
tjapqus, K. tjaqqoas, B. Tas Kar. tjakkos id. (vrt. jurO. iHpkapta 'bewusstlos 
schlagen', Uépkapt"® 'Schlagholz an der Palle') | NP. caanyos 'Schlafstelle', 
B. Tas caaqos, Kar. táqós id., Tas taaqqoas 'Renntierfell, auf dem man schláft', 
Kar. caaqqoas. Murteettain toisessa tavussa esiintyvá OS. pa diftongi viittaa 
siihen, etta -as on alkuaan ollut itsenáinen sana, todennáköisesti lainasana 
obinugrilaiselta taholta. Jurakkisamojedin -ös-, -ü§- johtimen originaaliksi 
soveltuisi vogulin sana (LIIMOLA: FUF. XXXI , 354) fiús, jonka alkumerkitys 
on ollut 'Sache, Ding od. dgl.' ja ostj. uts, üts. Mutta jos OS. -as edustaa alku-
peráistá a vokaalia, viittaisi se ennemmin vogulin tatarista saamaan laina-
sanaan (KANNISTO, TLW. 73) TJ . LU. ss, KU. as, KO. a% VN. VS. as 'Arbeit, 
Sache' (vgl. bar. RADL. as 'Arbeit' usw.). Mutta olipa tárnán loppujohtimen 
kanssa miten tahansa, joka tapauksessa voidaan jur. rjúltö"s jne. johtaa r\ü 
'kotasalko' sanasta. Sensijaan tuottaa áánteellisiá ja semasiologisia vaikeuksia 
pitáá tá tá sanaa lainattuna ostjakin öydA jne. 'reki, nar t ta ' sanasta. 
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